
Abstrakt 

Disertační práce je zacílena na výzkum v oblasti percepce prostoru, která je v této práci vnímána 
v nejširším možném pojetí, jako proces při kterém si jedinec utváří představy o okolním světě 
(Siwek 2011). Tento proces je v zájmu širokého spektra vědních oborů, což způsobuje poměrně 
nejasné terminologické a metodologické ukotvení výzkumu. Tato práce tak nejprve terminologicky 
a metodologicky ukotvuje přístupy k výzkumu v geografickém vzdělávání, jakožto oboru na pomezí 
geografie a pedagogických disciplín. V rámci práce je tak definován rozdíl mezi klíčovými termíny 
mentální, kognitivní mapa a náčrtová mapa. Mentální a kognitivní mapa jsou v této práci chápány 
jako synonyma pro představy o okolním světě v paměti člověka a náčrtová mapa jako jedna 
z metod sběru dat o těchto představách. Dále jsou v této práci definovány metody sběru dat 
subjektivních charakteristik obsažených v mentálních mapách, které je možné následně 
vizualizovat prostřednictvím tematických mentálních map. V další části disertační práce je věnován 
prostor náčrtovým a tematickým mentálním mapám jakožto nástroji a předmětu v geografickém 
výzkumu a výzkumu geografického vzdělávání. 

Další důležitý aspekt percepce prostoru řešeným v této práci je kvalita mentální mapy žáka, 
protože jedním z cílů geografického vzdělávání je vybavit žáka dostatečně kvalitní mentální mapou 
a naučit ho s ní pracovat (Novotná, Hanus, Hátle 2017). Z tohoto důvodu jsou vymezeny parametry 
kvality náčrtové mapy, pomocí níž je hodnocena kvalita mentální mapy. Mezi parametry kvality 
jsou řazeny polohová přesnost, obsahová naplněnost, volba kartografických vyjadřovacích 
prostředků a doplňkový parametr strategie tvorby náčrtové mapy. 

Vzhledem k tomu, že kvalita mentální mapy je ovlivňována poměrně velkým množstvím 
faktorů, pak v této práci je stanovena klasifikace faktorů zohledňující nejenom individuální 
charakteristiky jedince (biologické, psychologické, sociokulturní), ale i zdroje informací o prostoru, 
které jsou dle povahy zdroje informací rozděleny na primární a sekundární zdroje, a to v souladu 
s klasifikací (Kitchin, Blades 2002). Výsledkem však není jen stanovená klasifikace, ale také určení 
faktorů, které ovlivňují/neovlivňují kvalitu mentální mapy jedince, a to na základě obsahové 
analýzy 90 empirických studií. Na základě této analýzy je stanoveno, že nejvíce se studie věnují 
biologickým a sociokulturním faktorům společně se sekundárními zdroji informací o prostoru. 

Dále je v této práci věnována pozornost hlavním edukačním činitelům a jejich 
(potencionálnímu) vlivu na kvalitu mentální mapy jedince v jednotlivých parametrech kvality. 
Během obsahové analýzy bylo zjištěno, že empirické studie se nejvíce věnují především 
individuálním charakteristikám žáka. Vliv učitele jakožto jedince, který určuje vzdělávací obsah 
výuky zeměpisu, je v současných výzkumech opomíjen. V této práci je podrobněji rozpracován vliv 
edukačních prostředků, konkrétně učebnic a kartografických produktů. U obsahu učebnic je 
zkoumán nejen jejich kognitivní (poskytované znalosti), ale i afektivní (postoje, hodnoty) obsah 
(Kučerová, Kučera, Novotná 2018). Zároveň je testována metodologie srovnání kognitivního 
obsahu učebnice se znalostmi žáků prostřednictvím korelací místopisných pojmů v učebnicích 
s místopisnými pojmy v náčrtových mapách žáků (Novotná, Hanus, Hátle 2017). Výsledkem, 
s omezenou platností na výzkumný vzorek, je, že zvýšená četnost opakování místopisných pojmů 
v učebnici se může projevit v náčrtové mapě jedince. 

Těchto poznatků pak je v této práci využito pro přípravu problémově orientovaných učebních 
úloh do výuky zeměpisu, pomocí nichž je možné cíleně mentální mapu jedince rozvíjet, a to jak 
v kognitivní, tak afektivní rovině.  

Tato studie přináší poměrně široký teoretický a metodologický rámec pro další studie 
zaměřené na percepci prostoru v geografickém vzdělávání. 
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